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Handel elektroniczny
w Rosji ma ogromny
potencja∏ wzrostu.
Rosnà bowiem wskaêniki
dost´pu do Internetu,
nast´puje wzrost popytu
wewn´trznego, a tak˝e
zrozumienie korzyÊci
uzyskiwanych dzi´ki
transakcjom on-line
dokonywanym przez du˝e
i Êrednie przedsi´biorstwa.

Fot. Lotus Head
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Maria Jerczyƒska

Handel elektroniczny
w Rosji
Co wiedzieliÊmy do tej pory o zaawansowaniu e-handlu w Rosji? Nic,
lub prawie nic, ale od czerwca ub. r. mo˝emy ju˝ wiedzieç znacznie wi´cej. Zadba∏o o to stowarzyszenie Russian eMarket Participants National
Association (NAUET), wspó∏pracujàce z europejskà agendà eMarket Services Research, która opublikowa∏a pierwsze aktualne informacje z tej
dziedziny. Nie stanowià one jeszcze kompleksowego raportu, ale zawierajà konkretne przyk∏ady w segmentach B2B, B2C oraz B2G.

B2B – Business to Business

W tym segmencie rozwijane sà g∏ównie platformy handlowe. W 2003 roku szczególnie

wiedza

wzros∏a ich iloÊç w sektorze energii
oraz w sektorze metalurgicznym.
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• niski poziom u˝ytkownoÊci tych systemów, wyra˝ajàcy si´ w nie doÊç precyzyjnych klasyfikacjach
produktów, rejestrach i kodach dostawców i odbiorców, funkcjach wyszukiwania
• problemy prawne, zw∏aszcza trudnoÊci z uwierzytelnianiem dokumentów elektronicznych poprzez
podpis elektroniczny
• brak infrastruktury umo˝liwiajàcej identyfikacj´
u˝ytkowników
• brak poufnoÊci transakcji.

Na wi´kszoÊci z nich kupujàcy i sprzedajàcy lokujà
swoje oferty i propozycje oraz prezentowane sà informacje analityczne. Jedynym wyjàtkiem jest platforma
B2B-Energo, która umo˝liwia tak˝e dokonywanie
zmian cen aukcyjnych. Platforma eMatrix natomiast,
specjalizujàca si´ w handlu urzàdzeniami komputerowymi, ma nieco mniejszà funkcjonalnoÊç ni˝ inne, za
to ogromnà iloÊç kupujàcych i sprzedajàcych.

B2C – Business to Consumer

Przyk∏adowe najwi´ksze platformy handlowe funkcjonujà w przemyÊle ci´˝kim (patrz tabela).

Rozwój handlu elektronicznego i sklepów internetowych w segmencie B2C w ostatnich kilku latach uzyska∏ nowy impuls w postaci wzrostu popytu konsumentów, wspartego Êrodkami kredytowymi. ¸àcz-

Funkcjonujà tak˝e inne platformy elektroniczne, tworzone przez wielkie rosyjskie przedsi´biorstwa, na
przyk∏ad w dziedzinie medycyny, rolnictwa, stali, petrochemii. Ogólna wartoÊç transakcji elektronicznych
za pomocà platform osiàgn´∏a w 2003 roku ponad
300 mln dolarów.

ny szacunek wartoÊci obrotów
handlu elektronicznego w segmencie B2C w roku 2003 wyniós∏ prawie 500 mln dolarów, co
Co najbardziej utrudnia szybszy stanowi∏o ok. 10-15 proc. obroi znacznie szerszy zasi´g korzy- tów ca∏ego handlu detalicznego.
stania z elektronicznych platHandel elektroniczny obejmuje najcz´Êciej takie towaform handlowych? Powodów jest kilka:
ry, jak urzàdzenia komputerowe, audio-wizualne,
ksià˝ki, produkty video oraz muzyczne.

• niedostateczna promocja i zach´ta ze strony ich organizatorów wÊród uczestników rynku.

Charakterystyki najwi´kszych platform handlowych w przemyÊle rosyjskim w 2003 r.
Nazwa platformy

Rok powstania

Liczba rocznych
transakcji

Obroty w euro

Liczba uczestników

Energia „B2B-Energo”
(www.b2b-Energo.ru)

2003

1 737

880 008

1 643

Ropa i gaz „Industrial
marketing system”
(www.inmarsys.ru)

2000

–

206 077 000

15 603

Produkty naftowe „Oil
products trading floor”
(www.nge.ru)

2000

2 099

209 962 273

3 032

Metale „Emetex”
(www.emetex.ru)

2000

384

261 504 (t)

195

Komputery
„eMatrix”

2003

179 473

83 580 918

3 211

Urzàdzenia elektryczne
„Tradecable”
(www.tradecable.ru)

2001

–

–

1 656
>
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Sposób sprzeda˝y on-line przypomina powszechnie
stosowane modele. Wyst´pujà wi´c sklepy internetowe, tworzone przez du˝e firmy handlowe. Inne kreowane sà przy wspó∏pracy du˝ych firm i korzystajàce
z ich struktury logistycznej (np. www.smarton.ru,
www.003.ru), jeszcze inne ∏àczà si´ w holding, specjalizujàcy si´ w sprzeda˝y okreÊlonych grup towarowych
czy us∏ug (eHouse holding).

G∏ównymi przeszkodami w szybszym rozwoju handlu elektronicznego w segmencie B2C sà:
• niski jeszcze poziom stosowania kart p∏atniczych do
p∏acenia via Internet, co wià˝e si´ z brakiem zaufania co do bezpieczeƒstwa transakcji
• znaczne koszty promocji witryn wÊród potencjalnych nabywców
• niski nadal poziom przyjaznoÊci sklepów internetowych dla wi´kszoÊci kupujàcych, wyra˝ajàcy si´
w funkcjach szukania, zamawiania, zap∏aty, kredytowania, us∏ug
• trudnoÊci zwiàzane z opracowaniem niezawodnego
systemu logistycznego (magazynowanie towarów,
dostawy we w∏aÊciwym czasie)
• brak dost´pu do Internetu wi´kszoÊci potencjalnych
klientów.
Prace nad przygotowaniem niezb´dnej infrastruktury
wymagajà wi´c wielu jeszcze dzia∏aƒ i to w skali tego
wielkiego kraju.

B2G – Business to Government

Handel elektroniczny w tym segmencie, koncentrujàcy si´ g∏ównie na zamówieniach publicznych, jest w Rosji najbardziej dynamiczny. W 2003 roku zwi´kszy∏ si´ w stosunku do 2002 o ok. 14 razy, osiàgajàc poziom 140
mln dolarów.
Tak du˝y wzrost zamówieƒ dokonywanych on-line
by∏ spowodowany przede wszystkim zmniejszeniem
kosztów transakcyjnych z uwagi na prostszà dokumentacj´. Niema∏à rol´ odegra∏o te˝ obni˝enie cen
zakupów, z uwagi na ostrà konkurencj´ mi´dzy dostawcami. Wymiana zaÊ informacji i przep∏yw dokumentów okaza∏y si´ nieporównywalnie szybsze.

Systemy elektronicznych zamówieƒ publicznych funkcjonujà ju˝ w 6. regionach kraju, w 5. dalszych znajdujà si´ w stadium wdra˝ania. W niektórych regionach ju˝ ponad 80 proc. ca∏oÊci zamówieƒ publicznych
jest realizowanych on-line, co zapewnia oszcz´dnoÊci
kosztów wysokoÊci ok. 10 proc. wartoÊci obrotów.
Rozwój ten na szczeblu regionów jest oparty na lokalnych aktach prawnych, przygotowanych w∏aÊnie
z myÊlà o zamówieniach publicznych. Zamówienia on-line ju˝ w pierwszym roku dzia∏ania oszcz´dzi∏y
w tych regionach ok. 15 proc. Êrodków bud˝etowych.
Stanowià one ok. 0,5 proc. ogólnej wartoÊci zamówieƒ
publicznych w Federacji Rosyjskiej. Odsetek ten jest
jeszcze ma∏y w porównaniu z krajami zaawansowanymi w technologii IT, np. w USA 5 proc., Szwecji 20
proc., w Norwegii 25 proc., czy w Irlandii 11 proc.

Trudniejsze b´dzie osiàgni´cie
znaczàcego wzrostu w skali ca∏ej
Federacji, w∏aÊnie z powodu braku ogólnych uregulowaƒ prawnych oraz odpowiedniego systemu regulacyjnego. Jednak pierwsze wyniki sà i na tym poziomie, mianowicie Ministerstwo
Energii Atomowej dysponuje ju˝ swojà pierwszà platformà handlowà. Na poczàtku 2004 roku Ministerstwo Rozwoju Ekonomicznego i Handlu, w imieniu
rzàdu rosyjskiego, opublikowa∏o projekt utworzenia
w po∏owie tego roku portalu, informujàcego o planowanych zamówieniach publicznych i zakupach.
* * *
Handel elektroniczny w Rosji ma ogromny potencja∏
wzrostu. Rosnà bowiem wskaêniki dost´pu do Internetu, nast´puje wzrost popytu wewn´trznego, a tak˝e
zrozumienie korzyÊci uzyskiwanych dzi´ki transakcjom on-line dokonywanym przez du˝e i Êrednie
przedsi´biorstwa. Ogólnie ocenia si´, ˝e wartoÊç obrotów handlu elektronicznego w omawianych trzech
segmentach ju˝ wykazuje wzrost dynamiczny, stabilny, nie ulegajàcy ˝adnym zagro˝eniom.
Opracowano na podstawie „The development
of electronic commerce in Russia”

Tabele zawierajàce wzrost sprzeda˝y internetowej, zamówieƒ publicznych
i wartoÊç obrotu w e-handlu w Rosji publikujemy na stronie www.e-fakty.pl

